
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské 

scholy, která bude probíhat kaţdý druhý a čtvrtý pátek od 17. hod. na faře. Schola by měla 

být pro děti školního věku. Budeme se těšit na kaţdý hlásek.  

Termíny zkoušek: 9.12., 23.12. 13. 1., 27. 1, 10. 2., 24. 2.  
 

DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat kaţdý druhý pátek v měsíci v 18h. v kostele  sv. 

Marka ( 9.12., .13.1., 10.  2.). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem. 
 

DĚTI VÍRY jsou kaţdou první středu v měsíci  ( 7. 12.) od 15.15 do16.00 - společenství dětí 

4+.  Společně budeme poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.  

Vedou M. +T. Soldánovy 

SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi podívat. 

Co obsahuje naše setkání?? Modlitba, probrání témata dnešní doby a v neposlední řade si 

i něco zahrajeme. Budeme se scházet vţdy 2. a 4. pátek v měsíci a to na faře v Litovli po mši 

svaté. (8. 12., 22. 12. a 13.1.) Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová  

kontakt: 604 403 478 e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz 

Sbírky: 18. 12.,24. a 25. 12. sbírka na opravy kostela 

Farní knihovna: NOVĚ! bude otevřena na FAŘE v Litovli  kaţdou neděli 20min před mší 

sv. a 30min po ranní mši sv.(9:30 u sv. Marka)  

1. středu v měsíci  - před mší sv. od 17:30 bude probíhat čtení pro děti (od 7let) 

   - po mši sv. čtenářská chvilka pro dospělé 

Čtení bude probíhat na faře a můţete se těšit na čtení ukázek z kníţek z naší knihovny, které 

si pak i můţete zapůjčit.                 Jiřina Nebeská, jirina.nebeska@gmail.cz 

ADORACE U BETLÉMA U SV. MARKA V LITOVLI 

Na svátek Narození Páně – 25. 12. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě Betléma, jde o 

moţnost přiblíţit podstatu Vánoc všem lidem z města. Prosím Vás o pomoc při zajištění 

sluţeb - nejen hlídání kostela, ale i modlitbu u narozeného Krista. Bliţší informace a rozpis 

sluţeb budou k dispozici v neděli 18. 12. po mši svaté v Litovli.  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 

VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY 18. 12. 2016 od 15:00 v kostele Sv. Marka 

Koncert Smíšeného pěveckého sboru Kantika pod vedením sbormistryně Ireny 

Blektové v kostele sv. Marka v Litovli. Vstupné: 80 Kč, na místě +50 Kč 

KONCERT MICHALA ZAPLETALA 

Speciální vánoční program v kostele sv. Marka v Litovli. 23. 12. od 19:00 hodin 

cena: 100Kč 

VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 19. 12. v 17:00 v kostele 

na Července. Spolu se školou vystoupí slečna Kamila Sittová. 

JÍROVCI ANEB ADVENT A VÁNOCE 2016 - 28. 12. 2016 od 18:00 hodin 

Příleţitostné sdruţení absolventů a přátel GJO v Litovli vás zve na vánoční koncert 

v kapli sv. Jiří. 
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Milí čtenáři, 

stojíme na začátku adventní doby, kdy se mnohdy zdá, ţe je všechno naruby. 

Shánění, uklízení, besídky, koncerty, uzávěrky, napětí a stres. A do toho si klidně 

Jan Křtitel volá: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Napadne nás, ten se 

asi zbláznil. Ten vůbec neví, co to znamená ţít v naší uspěchané moderní době. 

Máme vůbec nějaké východisko, dá se u nás něco vůbec změnit? Dá i nedá?! 

Pro toho, kdo chce, je vţdy cesta, pro toho kdo nechce, cesta není. 

Snad bychom mohli začít tím, ţe půjdeme večer dříve spát, vypustíme svůj oblíbený 

seriál, chvíli si povykládáme s dětmi, partnerem, darujeme poţehnání na dobrou noc. 

Ráno pak vstaňme o 15 aţ 30min. dříve. Začněme pěkné pomalu, zamyšlením, 

rozvrţením sil nového dne. V klidu se umyjte, pěkně oblečte, posnídejte. 

Občerstvěte i svou duši jednou větou s písma, ta ať je myšlenkou, která vás provází 

po celý den. Ať je optikou, přes kterou vidíte události toho dne. 

Dobrý start, vám bude dobrou oporou, pro náš adventní shon, který jen tak lehce 

ze svých diářů nevymaţeme, a zároveň bude odpovědí na výzvu Jana Křtitele: 

„Připravte cestu Pánu.“ Připravme ve svém srdci cestu promodlenou a osvícenou 

i pro všechny lidi dobré vůle, kteří navštíví o svátcích naši farní rodinu. Snad je 

i naše radostná a pokojná tvář přesvědčí, ţe tento dar není jen jednou za rok, ale je 

zde stále, je mezi námi, - ţivý Jeţíš.  Jeţíšek, který není jen pověrou, vzpomínkou 

na dětství, ale je silou a záštitou našeho ţivota. Chrání nás proti kaţdému zlu, které 

na nás denně doráţí a bere nám to, co je naše. Co nám vzít nedokáţe, je náš upřený 

pohled k Jeţíši, ať uţ v jesličkách, tak na kříţi. 

Přeji kaţdému z nás odvahu, opřít se o tuto naději, která rozsvítí naše oči i srdce.

           Váš otec Miroslav 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
Blíţí se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky.  V roce 

2017 bude tato sbírka probíhat o víkendu 7. a 8. ledna.  Protoţe je dosti 

časově náročné skloubit vše dohromady, hledáme jiţ nyní koledníčky do 

tříkrálových skupinek i jejich vedoucí. Malým dětem přizpůsobíme trasu jejich věku, 

občerstvení bude zajištěno na faře. Kde se můţete přihlásit a získat další informace? 

Charita Litovel – Ing. Zavadilová  - tel: 736 750 222 
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Milé děti, 

uţ za pár dní se společně setkáme při mši svaté, která bude 

v neděli 4. prosince. Jistě, jste o pár centimetrů větší, vaše 

ruce jsou silnější, nohy pevnější a srdce širší. Věřím, ţe 

za ten rok vám přibylo mnoho kamarádů, s kterými rádi 

trávíte čas, hrajete si, učíte se, pomáháte si. Ale zároveň 

nezapomínáte na vaše rodiče, kterým můţete kaţdý den 

mnohokrát poděkovat, za všechny ty malé sluţby, které pro 

vás dělají: učí se s vámi, povídají si, hrají si, ale také pro vás 

chystají dobré jídlo, čisté šaty, voňavou postýlku. To proto, 

ţe vás mají hodně rádi a moc si přejí, aby s vás vyrostli 

dobří lidé. Lidé, kteří ponesou dobro, radost a lásku druhým. 

Tak jako to dělám i já, váš svatý Mikuláš. 

A povím vám ještě jedno tajemství. Určitě bych nedělal 

tolik dobra, kdybych se to nenaučil od samotného Jeţíše. S ním mohu pomáhat 

opravdu mnoha lidem. Prosím vás, svěřujte mu kaţdý večer ve své modlitbě nejen 

lidi, které máte rádi, ale také ty, kteří nejsou tak oblíbení a potřebují naši pomoc. Tak 

budete opravdu dobří lidé.               Těším se na vás, váš Mikuláš 

VÝMALBA KOSTELA 

NA ČERVENCE 

Drazí bratři a sestry, tak 

jsme si pořádně mákli, 

a musím říct, ţe to stálo 

zato. Byl to hotový 

koncert. Muţi brigádníci 

hráli na pozouny, se vší 

parou stavěli, bourali 

a zase stavěli lešení 

o kus dál. Páni malíři, 

hrály na křídlovky a se 

slavnostní fanfárou 

dávali našemu kostelu nový kabát. Ţeny hráli na píšťalky, harfy a loutny, 

a s pečlivostí jím vlastní proháněli kdejakou špínu, pavučinu, prach po malířích. 

A do toho zazníval tichý neznatelný hlas modlitebníků, kteří celé toto dílo podpírali 

modlitbou. Nesmíme však zapomenout i na dárce, kteří jiţ dávno předtím pracovali, 

střádali a darovali svou korunu, aby výsledek mohl mít punc kvality a nemusel být 

jen chabou náhraţkou. 

No jak říkám - hotový koncert, taková byla naše společná práce při výmalbě kostela 

sv. Alfonze na Července. Věřím, ţe nás to všechny těší, a jsme moc rádi, ţe jsme 

mohli něco udělat pro ten náš kostelíček. Ţe i my, jako ty generace před námi 

necháváme těm generacím budoucím důstojný, čistý a spravený dům Boţí. 

Všem vám moc děkuji, a modlím se za vás, váš o. Miroslav 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

pořádá: 
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ - středa 7. 12. od 17.00 a 18.00 

Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás 

Mikuláš s doprovodem. Nutno předplatit v MC mikulášský balíček v ceně 75,-Kč. Akce 

proběhne ve 2. setkáních, kapacita jednoho setkání 20 dětí. 

VÁNOČNÍ SVÍCNY - středa 21. 12. od 9.00 do 12.00 

Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí, s vlastní dekorací, kterou dostanete        

v MC. Přijďte s dětmi. Nutné přihlásit do 19. 12. Cena 50,- Kč 

HOKUSY A POKUSY S IVOU - čtvrtek 8. 12.  od 16.30 do 17.30 

Krouţek jednoduchých přírodovědných pokusů probíhá v MC Rybička 1 x měsíčně. 
 

Dovolená od 22. 12. do 3. 1. 2017 

RORÁTY V LITOVLI A NA ČERVENCE 
Roráty budou probíhat kaţdou středu v Litovli v 6:45 hodin a také ve čtvrtek  

na Července v 6:45. Prosím děti, aby přišly jiţ v 6:40 hod., aby mohly slavnostně 

přinášet světlo k Boţímu oltáři. Rovněţ prosím děti, aby si s pomocí rodičů vyrobily 

vlastní ozdobenou svítilnu. Po rorátech jsou děti zvány na snídani na faru. 

Příleţitost ke svátosti smíření v adventu - 4. neděli adventní tj. 18. 12. 2016 je 

moţno vyuţít ke svátosti smíření. Zpovídat se bude v Litovli od 16.00 hodin.  

POŘAD BOHOSLUŢEB O VÁNOCÍCH 2016 

Den Datum Místo Čas 

4. neděle adventní 18. 12. Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Rozvadovice 11.00 

Litovel 18. 00 

Štědrý den 24. 12. Litovel- dětská mše sv. 15. 00 

Červenka 21. 00 

Litovel - půlnoční 23. 00 

Boţí hod vánoční 25. 12. Litovel 9. 30 

Rozvadovice 11. 00 

Sv. Štěpán 

- obnova manţelských slibů 

26. 12. Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

  Rozvadovice 11.00 

Děkovná mše svatá (Tedeum) 31. 12. Litovel- sv. Filip a Jakub 17.00 

Slavnost Matky Boţí Panny Marie 1. 1. 2017 Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Rozvadovice 11. 00 
 
 

"I kdybyste postavili milióny betlémů a umístili do nich dřevěného nebo 

keramického Ježíška, neprožijete Vánoce, jestliže neočistíte svá srdce 

od hříchu, a neumožníte živému Ježíši, aby vstoupil do Vašeho života." 
 


